Tvättmaskiner och torktumlare
med 8 kg kapacitet

Tvättmaskiner och torktumlare

Value Added

Den nya 8 kg-klassen
Tvättmaskiner och torktumlare med en
kapacitet på 8 kg tvätt är ofta den idealiska
storleken, exempelvis som mindre grovtvätt i en fastighetstvättstuga. Med de nya
tvättmaskinerna och torktumlarna har Miele
Professional definierat alla standarder i den
här klassen på nytt:
• föredömlig prestanda
• skonsam textilbehandling utan konkurrens
• optimalt pris-/prestandaförhållande

Miele kvalitet – Made in Germany
Den konsekventa användningen av innovativ teknik visar än en gång tydligt att alla
Mieleprodukter är teknologiskt marknadsledande. Utrustade med den oöverträﬀade
Mielekvaliteten erbjuder de nya tvättmaskinerna och torktumlarna största möjliga nytta
för användaren när det gäller ekonomi och
pålitlighet.

Universella användningsområden
Hjärnan i Mieles nya tvättmaskiner och torktumlare är den nya styrningen Profitronic L
VARIO. 72 standard- och specialprogram
för olika verksamheter är lagrade i standardutförandet. Den användarvänliga styrningen möjliggör ett snabbt och enkelt val av
program. Med programvredet och de 4 funktions-/direktvalsknapparna kan individuella
program enkelt väljas.

• Stor kapacitet: 8 kg tvättmängd med 80 l trumvolym vid tvättning resp.
180 l trumvolym vid torkning
• Patenterad: SKONTRUMMA, maximalt skonsam för textilier
• Standard: 16 grundprogram och ytterligare 15 programpaket för olika verksamheter
• Bekväm: Display med programval och användarguide i klartext
• Kommunikativ: Gränssnitt för diagnos, service och dokumentation
• Ergonomisk: Stor lucköppning med 37 resp. 44 cm Ø
• Professionell: Konstruerad för tuﬀa krav och tuﬀa tag
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Ett koncept,
universella möjligheter
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Tvättmaskiner och torktumlare
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Tvättmaskin PW 6080 Vario
Hölje:
• Sidor och front i octoblått
• Topplock octoblått
Manöverpanel:
• Rostfritt stål

Tvättmaskin PW 6080 Vario
Hölje:
• Sidor och front i vitt
• Topplock vitt
Manöverpanel:
• Rostfritt stål

Tvättmaskin PW 6080 Vario
Hölje:
• Sidor octoblått
• Front och topplock i rostfritt stål
Manöverpanel:
• Rostfritt stål

Torktumlare PT 7186 Vario
Hölje:
• Sidor och front i octoblått
• Topplock octoblått
Manöverpanel:
• Rostfritt stål

Torktumlare PT 7186 Vario
Hölje:
• Sidor och front i vitt
• Topplock vitt
Manöverpanel:
• Rostfritt stål

Torktumlare PT 7186 Vario
Hölje:
• Sidor octoblått
• Front och topplock i rostfritt stål
Manöverpanel:
• Rostfritt stål

Tekniska data

Tvättmaskin

PW 6080 Vario

Konstruktion
Frontmatad, lucköppning [Ø mm]

370

Prestanda
Kapacitet 1:10 [kg]

8

Trumvolym, SKONTRUMMA1 [l]

80

Centrifugeringsvarvtal [max v/min]

1.300

G-faktor

520

Restfukt [%]

49

Styrning
PROFITRONIC L VARIO

•

Kommunikationsmodul med seriellt gränssnitt

Tillval

Vattenanslutning
Kallvatten, ½” med ¾” förskruvning

1x

Varmvatten, ½” med ¾” förskruvning

1x

Tredje vattenventil förmonterad (ej aktiverad)

•

Avloppsventil DN 70 eller avloppspump DN 22

•

Motor/Elanslutning

3N AC 400V 50Hz

Frekvensstyrd motor

•

Värmeeﬀekt [kW]

8,0

Total anslutningseﬀekt [kW]

8,2

Säkring [A]

3 x 16

Dosering
Tvättmedelslåda i fronten, 3 st inspolningsfack

•

Anslutningsmöjlighet
Signaler och anslutningar för max 6 flytande medier

•

Mått, vikt
Yttermått H/B/D [mm]

1020/700/727

Vikt inkl. förpackning [kg]

140

Färg: Standard octoblått, övriga färger tillval
Sidor, front och topplock octoblått2, galvaniserad bakgavel

•

Sidor, front och topplock vitt2, galvaniserad bakgavel

•

Sidor octoblått2, front och topplock rostfritt stål, galvaniserad bakgavel

•

Torktumlare

PT 7186 Vario

Konstruktion
Frontmatad, lucköppning [Ø mm]

440

Frånluft-torkningssystem

•

Prestanda
Kapacitet 1:22,5 [kg]
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Trumvolym, SKONTRUMMA1 [l]

180

Styrning
PROFITRONIC L VARIO

•

Kommunikationsmodul med seriellt gränssnitt

Tillval

Elanslutning

3N AC 400V 50Hz

Värmeeﬀekt [kW]

7,94

Total anslutningseﬀekt [kW]

8,5

Säkring [A]

3 x 16

Uppvärmning

El

Mått, vikt
Yttermått H/B/d [mm]

1020/700/727

Vikt inkl. förpackning [kg]

88

Färg: Standard octoblått, övriga färger tillval
Sidor, front och topplock octoblått2, galvaniserad bakgavel

•

Sidor, front och topplock i vitt2, galvaniserad bakgavel

•

Sidor i octoblått2, front och topplock i rostfritt stål, galvaniserad bakgavel

•

1

patenterad

2

pulverlack • = standard
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Tvättmaskiner och torktumlare

Kapacitet
som visar sann styrka.

System
som eﬀektivt skonar tvätten.

Prestanda
som erbjuder mer.

Kompakta yttermått, professionell
trumvolym
Tvättmaskin:
• 8 kg kapacitet, 80 l trumvolym
Torktumlare:
• 8 kg kapacitet, 180 l trumvolym
• Enkel i- och urplockning, även textilier med
stor volym som täcken och trasmattor
• Mycket skonsam textilbehandling och
mindre skrynklig tvätt
• Korta tvätt- och torktider

Patenterad skontrumma: Vetenskapligt
bekräftad skonsam textilbehandling,
av tyska wfk-Institut für angewandte
Forschung i Krefeld
• Textilier tvättas märkbart skonsammare
• Formbeständighet och längre livslängd
tack vare mjuk textilbehandling
• Ylleprogrammet är skonsammare än att
tvätta för hand
• BH-byglar, spikar m.m. fastnar inte i avloppsventilen

Professionell utrustning för en professionell arbetsvardag
• Värmeelement med hög prestanda för
snabba tvätt- och torktider
• Höga centrifugeringsvarvtal ger låg
restfukt
• Konstruktion som ger optimal driftsäkerhet
och lång livslängd

Eﬀektivitet
som spar kostnader på ett miljövänligt sätt.
Unik kombination av ekologi och ekonomi
• Hög G-faktor ger låg restfukt efter tvätt
vilket ger korta torktider
• Robust konstruktion med högvärdiga,
återvinningsbara material för maximal
hållbarhet
• Intelligent styrning:
programuppdatering och fjärstyrning
möjlig
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Teknik
som klarar alla krav.

Användarkoncept
som fungerar på ett enkelt sätt.

Stark varumärke.
Made in Germany.

Universell användningsmöjlighet för
individuella kundbehov
• Standardutrustad med 16 grundprogram
och 15 speciella programpaket för olika
verksamheter
• Tack vare de olika programpaketen uppfylls de speciella kraven inom vård och
omsorg, hotell och restaurang, brandförsvar, idrottsklubbar, ridhus, frisörer,
professionella tvätterier m.m.
• En mängd programmeringsfunktioner för
att skräddarsy tvätt- och torkprogram
• Förberedd för användning med bokningsoch betalsystem

Innovativa koncept,
enkelt handhavande
• Enkelt och snabbt programval med
programvred och funktionsknappar
• Exakt dosering av flytande tvättmedel och
andra medier med hjälp av extra doseringspumpar
• Stor trumöppning för enkel i- och urplockning

Miele-kvalitet
• Mieles filosofi: sedan över 100 år
”Immer besser” (tyska för ”alltid bättre”
• Alla produkter har stor andel komponenter
tillverkade i Mieles egna fabriker
• En stark och rikstäckande serviceorganisation ger extra trygghet.

Design
som fått erkännande .
Premierad före premiären
• Produktutformning för optimal ergonomi,
användarkomfort och kvalitet
• Material- och färgvarianter: octoblått,
vitt eller rostfritt
• Torktumlare PT 7186 har fått designutmärkelsen IF Design Award 2009
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Huvudkontor
Miele AB
Box 1397, Industrivägen 20
171 27 Solna
Regionkontor
Miele AB
Lisa Sass gata 1
453 22 Hisings Backa
Telefon 08-562 29 000
Telefax 08-562 29 209
info@miele.se
www.miele-professional.se

För service ring
Miele Service Hotline

077 077 00 20
så kopplas du till närmaste
auktoriserade Miele serviceverkstad
(kostar endast ett lokalsamtal)

Välkommen till Miele Gallery i Solna och i Göteborg!
Utställning av Mieles hela sortiment proﬀsprodukter och hushållsprodukter.
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